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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТУС, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО САМО-

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 72 

Днес, на 27.01.2010 г., от 09.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2 се проведе заседание на постоянната комисия по „ТУС, общинска собственост, 
местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”, на 
което присъстваха: 

1. Йордан Георгиев Великов – Председател на комисията 
2. Пламен Петков Лашев – секретар. 
3. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
4. Ахмед Назиф Феим – член.  
Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев – член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 

г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г 
По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Това е най-важната 

докладна за годината за една община. Оттук тръгва финансовата година. Кметът на 
общинат и неговия екип се е постарал да представи бюджет, който при сегашните условия, 
може да бъде изпълнен. Сравнен с миналата година, разликата е почти 1 000 000 лева. Но 
по-добре да се заложи по-малък бюджет, а през годината да се случат така дългоочакваните 
за Две могили неща. Да започне да се реализира проекта за канализацията. Това според 
мен е най-важно. Предлагам да го подкрепим предложения проект за бюджет на общината.   

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Вижда се, че много средства ще отидат за социални дейности. Но 

няма как. Социалният патронаж, детските градини, детската ясла, детският център трябва 
да се дофинансират от общината.  

2. Пламен Лашев: Много лошо става с проектите. Всеки един ще трябва да го 
дофинасираме. Това ще ни принуди да се откажем от проекти, които са одобрени, за да 
можем да реализираме такива, които са от по-голямо значение за Две могили и общината. 

3. Айдън Карамехмедов: Важното е, че не увеличаваме никакви данъци, а ще се 
акцентира на събираемостта. Трябва да убедим хората, че плащайки си в срок 
задълженията, те помагат на детската градина, на самотно живеещите хора и т. н. Да 
подкрепим бюджета. Кметът трябва да си е направил сметката, ак ще го изпълнява. 

 
След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” приема предложения ни проект за бюджет на 

Община Две могили за 2010 година. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                        (Йордан Г. Великов)                                (Пламен П. Лашев)                                 (Ахмед Н. Феим) 

 
 

4. ………………………     
                        (Айдън С. Карамехмедов)                                
 
 
       Председател на комисията: 
 

 
       ______________ (Й. Великов) 
 
 

Секретар      на       комисията: 
 

 
______________ (Пл. Лашев) 

 


